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DE VOORZITTER 
Beste Lambardisten, 
Terwijl buiten zomerse temperaturen worden ge-
noteerd is de repetitie weer begonnen. Het is nu 
van belang dat de laatste voorbereidingen voor het 
concert van oktober worden getroffen en dat muzi-
kaal de punten op de i worden gezet. Voor het 
laatste zorgt onze dirigent Ton Slegers. Zijn ge-
drevenheid om het concert tot een groot succes te 

maken is zeer aanstekelijk en de repetities zijn er dan ook naar. Maar dit 
is strikt noodzakelijk en met zijn allen lukt het wel. 
 
Ten aanzien van de voorbereidingen van het concert zijn bijna alle za-
ken geregeld. Het verheugt mij daarbij dat de uitgaven geheel in lijn 
liggen met de door onze Chris opgestelde begroting. Ook de opbrengst 
aan sponsorgelden ligt, ondanks de huidige crisis, net boven de progno-
se. Wat niet wegneemt dat extra sponsors nog altijd welkom zijn. De 
kaartverkoop is met de schrijfactie van start gegaan en heeft geleid tot 
een redelijke respons. Echter er dienen nog een behoorlijk aantal kaarten 
verkocht te worden. Laten wij allemaal daarvoor ons beste beentje voor-
zetten. De lange sportzomer is nu voorbij dus kunnen wij ieders aan-
dacht vragen voor ons concert. Laten wij er met zijn allen nog even aan 
werken dan komt het goed. 
 
Het weekeinde van 27 en 28 oktober begint snel te naderen. In dit week-
einde zullen wij met de nodige handen de City Sporthal omtoveren in 
een concertzaal. Beste Lambardisten ik reken op een massale aanwezig-
heid om dit werk tot een goed einde te brengen. Dan hebben wij weer 
redenen te meer om extra te genieten van ons eigen concert. 
Onze vereniging is springlevend en het 60 jarig jubileum maakt dat wij 
dit aan onze supporters kunnen laten zien. Ik zie ernaar uit. 
 
Wim van den Reek 
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Nog kaarten  te bestellen bij;  
                                               
……….Uitmarkt/VVV/Bibliotheek 
           Secretariaat Mannenkoor  
          Www.mannenkoor lambardi.nl 

WEER ZO’N BYZONDER CONCERT 
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Zonder de notulist van de vergadering voor de voeten te lopen een paar  
opmerkingen uit de vergadering  van 2 juli ter afsluiting van ons  cultu-
reel seizoen. Het complete verslag van de vergadering is zoals we ge-
wend zijn te vinden op de webpagina www.Lambardi.nl. onder mijn 
lambardi. De betrokkenheid van de leden blijkt uit de goed bezochte 

vergadering. Een van de inmiddels vaste punten op de 
agenda, de ballotage van de aspirant leden. Deze keer 
zijn Rob van Bokhoven, Henk Ceelen, Frans van de 
Leur en Han Besters die verwelkomd worden in het 
koor als volwaardig lid. De costumière Albert de Bont 
regelde een pochet om tijdens de fotosessie van  de 
jubileumfoto er gelikt uit te kunnen zien. Verder kon-
digde de penningmeester een indexatie aan van de 
contributie en gaf  hij ‘n toelichting op de financiële 
situatie met betrekking tot het jubileumconcert. De 
start van de voorverkoop op 12 april werd als erg 
vroeg ervaren. Men hoopt evenwel dat met deze voor-
aankondiging en het komend PR offensief de kaartver-

koop sterk zal aantrekken om weer uitverkochte concertzalen te hebben 
met de grootheden die elders in ons clubblad worden genoemd.                      
        awe  

 55 

UIT DE VERGADERING VAN 2 JULI    

             Rob                    Han              Henk                        Frans 



..intussen al 67 jaar oud/jong. Getrouwd met Netty, een 
zus van Koos Branten. Geboren en getogen in Helmond, 
uit ouders die uit Breda kwamen. Het Helmondse dialect, 
waarin en waarover ik vaak gezongen en gesproken heb,  
kreeg ik niet van “thois” mee, maar van de “stroat”; van 
de “skoepies”. De muzikale opleiding van zingen, via 
blokfluit tot hoorn en weer terug, kreeg ik op de Silvester-
school in de Bernadetteparochie, waar Frans Mertens, zeg 
maar, een dependance had van het Theo Driesseninstituut. 
Dat hoornblazen is overigens van korte duur geweest. Als 
17 jarige kreeg ik bij de Helmondse orkestvereniging  ruzie met Louis 
Stotijn, die als dirigent opmerkte dat wij (hoornisten) waardeloze muzi-
kanten waren. Wij konden nog niet tellen, laat staan spelen. 
Dat was voor mij als opstandige puber een reden om meteen op te stap-
pen en mijn hoorn weer in te leveren bij Theo Driessen, die daar hele-
maal niet blij mee was. Ik besloot toen om de muziek pas weer te gaan 
oppikken als ik niet meer kon sporten. Want sporten deed ik veel. Bad-
minton bij Flying Rackets, atletiek  bij HAC, maar vooral volleybal. Ja-
renlang speelde ik bij Polaris in de op één na hoogste klasse in Neder-
land. Nu zal iedereen, die mijn postuur ziet, denken: ”Hij zal wel spel-
verdeler geweest zijn.” Dat klopt, maar aan het net was ik aanvaller en 
niet onverdienstelijk. Bij Polaris ben ik nog bestuurslid, trainer en voor-
zitter geweest. Een reden om mij daarvoor tot ‘erelid’ te benoemen. 
Via een blauwe maandag tennissen houd ik me al 17 jaar op sportief ge-
bied bezig met golf. Een geweldig leuk spel, dat blijft uitdagen, dat niet 
gemakkelijk is, dat nooit verveelt en dat je op de hele wereld kunt spelen 
tegen zowel hele goede als mindere spelers. Door het handicapsysteem 
heeft een mindere speler net zoveel kans als een meer geoefende speler. 
Mijn handicap is intussen van 11.0 (het laagste wat ik ooit bereikt heb) 
op 14.5 uitgekomen en groeit nog gestaag. De leeftijd slaat ook hier toe 
en je kunt niet meer zover slaan als eerst.  Bij HGC Overbrug, de golf-
club aan het Verliefd Laantje, ben ik vaak te vinden. Niet alleen om te 
golfen, maar ook om theorieles te geven, om examens af te nemen, om 
bestuurlijk bezig te zijn. Ik heb al afgesproken met onze golfprofessional 
om voor Lambardi een keer een kennismakingsmiddag op golfgebied te 
organiseren. De feestcommissie kan mij erop aanspreken. 

LOEK VAN POPPEL.. 
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Dat onze golfspullen altijd in de auto liggen, moge duidelijk zijn. Zo 
speelden we (Netty en ik) al in op diverse banen in Nederland, België, 
Frankrijk, Duitsland, Portugal en Italië. 
In het arbeidzame leven kon je me vinden in het onderwijs. Ik haalde 
weliswaar ooit de l.o.-acte gymnastiek, maar ik ben het lageronderwijs 
en basisonderwijs grotendeels trouw gebleven. In grote stappen zag mijn 
carrière er als volgt uit: onderwijzer – directeur basisschool – marketing-
coördinator – directeur basisschool – bovenschools manager van 31 ba-
sisscholen. De stap naar marketingcoördinator was even een korte zij-
stap het bedrijfsleven in. Maar het onderwijs bleef trekken.  
Oud leerlingen weet ik meteen te plaatsen aan de hand van de manier 
waarop ze me aanspreken. Hoor ik “meneer van Poppel”, dan heb ik te 
maken met een oud leerling van de Goede Herderschool. Hoor ik 
“meneer Loek”, dan staat er een leerling van basisschool de Straap in 
Rijpelberg voor mijn neus. En als er “meester Loek” gezegd wordt, dan 
moet het een leerling van de Bernardusschool uit Bergeijk zijn. 
Dit is in korte lijnen mijn leven, voordat ik bij Lambardi kwam. Een stap 
waar ik nog geen moment spijt van heb gehad. Met veel plezier ga ik 
elke maandag naar de repetities, waar serieus geoefend wordt. Maar 
waar ook veel gelachen wordt.  En dan denk ik vaak terug aan die moe-
der van dat meisje, dat moeite had met leren. Mama vond de creatieve 
vakken niet zo nodig en wilde meer uren taalonderwijs voor haar kind. 
Ik vertelde haar: “Mevrouw, van een beetje ontwikkelde creatieve of 
muzikale aanleg, heeft een mens meer plezier in het leven dan van fout-
loos schrijven.”  En zo is het.                                          Loek van Poppel 

De activiteitencommissie nodigt uit; 
Zaterdag 24 november  

voor de 

Jaarlijkse feestavond 
 in het Multi Cultureel Centrum  

 De Fonkel  20.00 uur. 
Lamdardisten en lamberdina’s heb je een act? 

 meld het bij het organiserend comité!  
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SYMFONIE ORKEST CONTINIO   
Op de beide jubileumconcerten 27& 28 oktober in de City-hal Helmond, 
zullen we begeleid worden door het symfonie orkest Continio uit Rot-
terdam. Als solisten zullen medewerking verlenen: Ernst Daniël Smit, 
Marjorie Ginezinger en Marten Smeding.  
Continuo Rotterdam is een ensemble dat bestaat uit enthousiaste be-
roepsmusici en gevorderde conservatoriumstudenten. Sinds 1980 heeft 
Continuo zich toegelegd op het begeleiden van de vele koren in ons 
land. De projecten waaraan ze meewerken hebben steeds vaker een gro-
te orkestbezetting nodig, waardoor Continuo Rotterdam in de loop der 
jaren is uitgegroeid tot een symfonieorkest. Ze treden ook op als een 
kleiner ensemble, wanneer daar vraag naar is. Ze zijn wekelijks te vin-
den in diverse concertzalen en kerkgebouwen door het  hele land. Het 
orkest is gewend om bekende oratoria en passionen uit te voeren, zoals 
de Messiah van Händel, het Weihnachtsoratorium, de Mattheus en Jo-
hannes Passion van Bach. Ook voeren ze veel requiems uit van bijvoor-
beeld Mozart, Brahms en Verdi. Op 7 januari j.l. nog voerde het samen 
met het Rotterdams operakoor high-lights uit van de opera Norma en 
Beatrice Di Tenda beide van Vincenzo Bellini. Kortom het orkest is ver-
trouwd met werken van Bellini en ook van Guiseppe Verdi. Tijdens de 
generale repetitie in Rotterdam op 20 oktober en op 27 en 28 oktober in 
Helmond, neemt Ton Slegers de dirigeerstok ter hand bij dit orkest. 

   Rotterdam’s Operakoor en Continuo  met Ago Verdonschot op de  bok 



De uit Brunssum afkomstige sopraan Ma-
jorie Ginczinger (1963)begon haar studie 
solozang en opera in 1983 bij Elisabeth 
Ksoll en Mya Besselink aan het conservato-
rium te Maastricht.  

In 1990 studeerde zij af in de specialisatie 
concert en opera. Sindsdien heeft zij zich 
ontwikkeld tot een veelgevraagde soliste op 
oratorium- en operaconcerten, voornamelijk 
in Nederland en Duitsland. Op haar webpagina is een indrukwekkende 
lijst te zien ; Deelname in 1990 aan het Christina Deutekom Concours te 
Enschede (halve finale). Tot en met   LIVE TV uitzending van de nacht-
mis op 24 December in de St. Christoffel Kathedraal te Roermond 
samen met het Koninklijk Roermonds Mannenkoor. Marjorie’s reper-
toirelijst voor het oratorium- en operavak omvat een breed spectrum, dat 
van Bach (o.a. Matthäus Passion, Johannes Passion), Haydn (o.a. die 
Schöpfung, die Jahreszeiten), Mendelssohn (o.a. Elias, Paulus), Orff 
(Carmina Burana), Dvorák (o.a. die Heilige Ludmila, Requiem en Sta-
bat Mater) en Verdi (Requiem) tot Purcell (o.a. Dido and Aeneas, King 
Arthur en The Fairy Queen), Mozart (o.a. Cosi fan Tutte, le Nozze di 
Figaro), Bellini (o.a. Norma), Puccini (o.a. Tosca), Verdi (La Forza del 
Destino, Aida en Nabucco) en Wagner (o.a. Tannhäuser) reikt.                      
Vervolg blz 10 

 MAJORIE GINZINGER SOPRAAN 
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De bariton Ernst Daniël Smid (1953), werd 
geboren in Enschede en volgde zijn muzikale 
opleiding aan het voormalig Amsterdams Con-
servatorium. Hij studeerde solozang bij Erna 
Spoorenberg en volgde de opera opleiding 
o.l.v. Hans van den Hombergh en Max Dooyes. 
Sedert 1978 reisde hij als solist verbonden aan 
diverse operahuizen heel Europa door. Zijn 

repertoire is groot en bevat werken van alle grote componisten Verdi, 
Puccini, Rossini, Donizetti, Wagner, Mozart, Strauss, Sjostakovitsch, 
Tsjaikovski,etc. Sedert 1991 viel zijn kunnen op bij het grote publiek. 
Hij kwam, zag en overwon met zijn intense creatie van Javert in de mu-
sical Les Miserables. Dit leverde hem uitnodigingen op naar London. 
Hij verkoos toch zijn door hem zo geliefde Nederland als werkterrein. 
De jaren daarop schitterde Ernst Daniël Smid, ondermeer in Sweeney 
Todd A musical Century "The Sound of Music", "The Hired Man", 
"Grace the Musical". Toegankelijkheid, passie en gedrevenheid zijn sy-
noniemen voor de naam Ernst Daniël Smid. Bekend van zijn radio en tv-
uitzendingen en zijn talrijke concerten die hij in zijn inmiddels bijna 30-
jarige theaterloopbaan heeft mogen verzorgen. Hij bouwde zijn carrière 
geleidelijk op vanuit een klein theater tot en met het prestigieuze Carne-
gie Hall in New York. Zijn enorme succes met zijn deels door hemzelf 
ontworpen tv-programma Una 
Voce Particolare stoelt dan ook 
voor een groot deel op de aai-
baarheid" van de presentator.  
Op zijn webpagina in zijn porto-
folio een indrukwekkende lijst 
van optredens  rollen en  reper-
toire. Lambardi heeft 10 jaar 
geleden bij een eerder lustrum 
hem reeds leren kennen tijdens 
het Verdi concert in het Muziekcentrum Eindhoven en de Sporthal de 
Braak in Helmond. Nu  opnieuw dus, in de City Hal aan de Watertoren-
wal Helmond.           Bron: Internet       

ERNST DANIËL SMID BARITON  



11 

MARTEN SMEDING TENOR  
Aanvankelijk was Maarten Smeding een amateur
-zanger, die het beroep van onderwijzer combi-
neerde met diverse optredens, waarin voorname-
lijk liederen van Duitse en Franse componisten 
centraal stonden. Na het behalen van de demifi-
nale op het Internationaal Vocalisten Concours 
te Den Bosch ging hij verder als professioneel 
freelance zanger. Zanglessen en coaching ont-
ving hij o.a. van Maria Pluister, Gé Neutel, Ber-
nard Kruysen, Robert Holl en Henk Smit. Langzamerhand schoof hij op 
in de richting van het oratorium vak met vooral veel evangelistenpartij-
en in de Bachpassionen (waarvoor men hem overigens jaar na jaar te-
rugvraagt). In de jaren daarna breidde zijn repertoire zich sterk uit en 
hield gelijke tred met een stemontwikkeling, die het voor hem mogelijk 
maakte partijen te zingen die naast lyriek ook dramatiek vereisen. Zo 
zong hij vele malen de Requiems van Verdi en Dvořak, de Stabat Ma-
ters van Dvořak en Rossini, Psalmus Hungaricus van Kodaly etc. etc. 
Hij wisselt deze concerten af met optredens in Die Schöpfung en Die 
Jahreszeiten van Haydn, de Messiah of Samson van Händel, de Elias of 
Paulus van Mendelssohn en soms een concertant uitgevoerde opera van 
Donizetti, Bellini of Mozart. Daarnaast werkt Marten Smeding samen 
met de pianist Han-Louis Meyer (in Russischeliederen en optredens met 
aria's en duetten uit diverse opera's) en met de componist/pianist Wim 
Stoppelenburg waarmee hij o.a. projecten verzorgt, die gecombineerd 
zijn met de schilderkunst ( o.a. Die Winterreise van Schubert en het 
Dagboek van Meng-Jiao van Wim Stoppelenburg). 
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DE AGENDA 2012 

            maandag  6 augustus  

Eerste repetitie na vakantie stop West Ende  20.00 uur  
 Zaterdag 20 oktober   

Generale repetitie in Rotterdam 10.00  tot 13.00 uur  
            Zaterdag 27 oktober   

Jubileum operaconcert in City Hal Helmond 20.00 uur  
            Zondag  28 oktober   

Jubileum operaconcert in City Hal Helmond  14.30 uur 
              Zondag  18 november   

Jubileummis opus. 105 Gruber  St Jozef kerk 10.00 uur 
 Zondag  18 november   

Jubileum receptie West Ende 12.00 uur. 
  Zaterdag  24 november     

Feestavond  in MCC De Fonkel  20.00 uur. 
 Zondag  16 december  ( ? )   

Kerstconcert met De Rimbo Band OLV kerk 14.30 uur 
 Maandag  31 december     

Oudjaarsmis in de st Jozef kerk  17.00 uur 
 Zondag 6 januari      

Nieuwjaarsreceptie  West Ende 12.00 uur 



Door onderstaande bedrijven, instanties en personen wordt  
het ons mogelijk gemaakt koorscholing en wervingsactivitei-
ten te organiseren waarmee Lambardi de continuïteit en kwa-
liteit van het koor waarborgt.  
ABN AMRO Bank, Albema-Robema B.V.,  Ariza B.V.,   
BDO Accountants & Adviseurs,  Clercx B.V.,   
Jan Driessen Kleur en Interieur,  Du Pré Groenprojecten B.V.,   
Dusol B.V. Vastgoed Onderhoud,  Dhr. B. Grijpstra N.V.,  
Heesmans Installatie Techniek B.V.,  Dhr. J. Hendriks, 
Bouwbedrijf Van den Heuvel Helmond B.V.,   
Huijbregts Groep B.V.,  ING Bank,  A. Jansen B.V.,  Dhr. V. Kaiser,  
Van Lieshout Elektra B.V.,  Manders Totaal, Van Oorschot Mode B.V.,  
Party Rent Service,  Polymer Consultancy B.V.,  Rabobank,  
Restaurant De Steenoven,  Rivez Assurantiën en Risicobeheer B.V.,   
Schutten Beheer B.V.,  Take-it Electronics B.V.,   
Dhr. P. van der Velden,  
Verspaget Beheer & Vastgoed B.V.,  
Wesselman Accountants Belastingadviseurs, 
Hotel West-Ende,  De Wit BV. 
Dhr. R. van Thiel,  Tibor Vastgoed BV.,   
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ONZE SPONSOREN  

Graag ontvangen wij kopij voor het clubblad over 
activiteiten van de vereniging. De redactie behoudt 
zich het recht voor de aangeboden kopij indien 
nodig te corrigeren en/of in te korten. Opname van 
de kopij betekent niet dat de redactie het met de 
strekking ervan eens is.  
Kopij  De  Stem 4 inzenden voor 29 okt.. 

VAN DE REDACTIE 



STEMMETJES 
Valse noten. Noten zijn lekker en toch laten veel mensen 
de noten staan omdat ze veel calorieën bevatten. Maar let 
op,  pinda’s zijn geen noten maar peulvruchten.  
Hellemonds Diktee dit jaar in de aula van het Knippen-

bergcollege. Naast de verhuizing was er ook een nieuwe presentator: 
Loek van Poppel onze Lambardist. ‘Van Poppel is een waardig opvol-
ger, perfesser én oud-uupper aan de Keiologische Hogeskool en jury-
voorzitter van ut uurste Hellemondse diktee, ‘n Hellemonder met een 
enorme passie voor het Helmonds dialect’, aldus het bericht uit de Tra-
verse van 8 aug. j.l..  
 

Helmond/Rotterdam. Architect Blom van het afgebrande 
Speelhuis Helmond ontwierp ook de bibliotheek in de ha-
venstad. De Rotterdamse architect Jos Margry ontwierp 
OLV-Kerk die nu wordt getransformeerd tot een tijdelijke 
theater. Het kan verkeren.  
 

Ons bereikte het droeve bericht dat is overleden mevrouw van den 
Reek de moeder van onze voorzitter.  Zeker de ouderen onder ons zul-
len haar kennen als de echtgenote van Lambert senior, een van de Lam-
bardisten van het eerste uur. Het afscheid was 17 juli in Berkendonk 
Camillo heeft de afscheidsdienst opgeluisterd. Wij wensen Wim en ver-
dere familie veel sterkte. 
 
Zestig is de basis van het Babylonische cijferstelsel. Hieraan is onder 

andere de tijdsindeling ontleend. Babyloniërs werkte met de 
getallen 12 en 60. De muzieknotatie kent dit ook nog. Immers 
12 en 60 is deelbaar door 2,3,4 en 6, dat heeft voordelen boven 
10. Het decimale (10-tallige) stelsel is echter de standaard ge-
worden, waarschijnlijk omdat we tien vingers hebben.   
  

Onze heemkundige Berry Wijnen wees de redactie op 
‘n omissie in het verhaal over locaties waar we door de 
jaren heen repeteerden. De Beurs/Zaal Van Vilsteren en 
de Korenbeurs zijn niet dezelfde gebouwen.  
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Zondag 19 augustus werd bij alle koorleden de zondagse rite enigszins 
verstoord. Men was gesommeerd tijdig met zwarte strik en vernieuwd 
wit pochet te staan voor Helmonds  trots; Het kasteel. Aan de orde een 
foto sessie ter gelegenheid van het jubileum jaar.   
De leden van de tribunecommissie hadden er hun handen aan vol. In de 
brandende zon op deze snikhete zondagmorgen werd de tribune opge-
bouwd. Door hun inzet en van onze hoffotograaf Jan Dijstelbloem is 
een hele serie foto’s ontstaan. Een aantal kleurrijke plaatjes met op de 
achtergrond ons Waterslot. Het koor staat hier opgesteld voor middel-
eeuwse bouwkunst, ter rechterzijde niet zichtbaar, moderne architectuur 
van het Boscotondo complex en aan de noordzijde van de kasteeltuin, 
de bouwput van het nieuw op te richten Casino. Een juiste plek om een 
jubileumfoto te maken waar het verleden, heden en de toekomst samen-
komen.  De hele serie foto’s te vinden op www.mannenkoor-lambardi.nl 
            awe 

     VERLEDEN HEDEN EN TOEKOMST  
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De klacht van menig docent bij terugkomst van vakantie: veel van het 
geleerde is weg. Dit leek op de eerste repetitieavond 6 augustus te wor-
den bevestigd. Op die maandag was de opkomst ook mager, menige 
stoel bleef onbezet. Op 13 augustus was dat wel even anders. Geen en-
kele stoel bleef onbezet, vijf rijen-dik. Op de achterste rij gebruikt ‘n 
koorlid zelfs twee stoelen om de dirigent goed te kunnen zien. Op deze 
tweede repetitieavond was ik niet in staat om mee te zingen. Ik nam 
plaats achter in de zaal. Een aanrader, ben je niet in staat om mee te zin-
gen, vanuit die plaats zijn de aanwijzingen van de dirigent goed te vol-
gen. Je ziet en hoort dingen die je normaal niet opvallen, erg leerzaam. 
 
De intentie na een welverdiende vakantieperiode is de afwerking van de 
ingestudeerde delen van Bellini en Verdi voor het concert op 27 en 28 
oktober. Normaal wordt er ingezongen met een aantal intervallen, nu 
werd de warming-up, gebruikt om de wat moeilijkere passages van de 
werken van deze twee Italianen op te halen. Eerst nog wat onwennig. 
Dan, in mum van tijd was er weer het deftige koorgeluid.  
Als je zo buiten je vaste stek zit vallen andere zaken op, zoals; onder-
onsjes, het plezier waarmee geoefend wordt, korte instructies onderling, 
maar ook het schrapen van kelen of een kuchje vanwege de inspanning.  
 

Het kruidenvrouwtje Klazien uit Zalk zou 
gezegd hebben: neem een salieblaadje onder 
je tong, of drink voorafgaand aan de repeti-
tie salie-thee. Immers salie ontspant de 
mondspieren, verzacht de keel en vermin-
dert slijmvorming. Verdere informatie over 
dit geneeskrachtig kruid; google op internet. 
Het is te koop op de groente afdeling van 

iedere supermarkt of zelf gemakkelijk te kweken in de achtertuin. Salie 
wordt veel gebruikt in de Italiaanse keuken. Zouden onze Italiaanse 
vrienden Bellini en Verdi ook van die goede werking op de stembanden 
en keelholte hebben geweten toen ze deze belcanto muziek op papier 
zetten?  Salie, helpt…... echt.                                         Anton Weterings          
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Dhr. J. Aben   
Dhr. F. Bijsterveld 
Dhr. P. van Bokhoven 
Dhr. J. van Bokhoven 
Dhr/Mevr. de Bont 
Dhr. Th. Christiaens 
Mevr. J. Claassen 
Dhr. H. Cornelissen 
Dhr. J. Dijstelbloem 
Dhr. W. van Dijk 
Dhr. J. van Ettro 
Mevr. K. van Gastel-Bruinsma 
Mevr. F. Gerris-Klarenbeek 
Dhr/Mevr. van Gorp 
Mevr. A. Ham 
Dhr. R. Harel 
Dhr. Th. van Harsel 
Mevr. E. Hendriks 
Mevr. Hoebergen de Vocht 
Mevr. T. van Hout 
Dhr. Chr. Kepser 
Chin. Rest. Kota Radja 
Dhr. P. van Kraaij 
Dhr. P. van Krieken 
Mevr. A. Meulendijks-Hendrix 
Dhr. F. Pasnagel 
Partyservice Rooijakkers 
Mevr. M. Prins-Verlijsdonk 
Mevr. J. Smits 
Mevr. T. van Santen 
Dhr/Mevr. M. Seelen  
Dhr. J.J.C.M. van Stiphout 

Dhr. H. Stoop  
Dhr. /Mevr P. en G. Teluy 
Dhr. Paul M.J.H. van Thiel  
( Steenoven, Warande ) 
Dhr. R. van Thiel  
Dhr/Mevr. Verhallen 
Dhr. W. Verhorevoort 
Mevr. R. Verlijsdonk-Bosch  
Erven H. Vervoort 
Mevr  G. Wouters 

 
Hier had uw naam  
kunnen staan ! 
 

CLUB VAN 50  



Het jubileumconcert bij het 50-jarig bestaan van Lambardi in het mu-
ziekcentrum Eindhoven in 2002 stond in het teken van Verdi. Nu komt, 
naast Bellini, Verdi opnieuw aan bod. Gezongen wordt met solisten en 
met orkest begeleiding, muziek uit het repertoire van Lambardi aange-
vuld met enkele nieuwe werken uit de opera’s: I Lombardi, Il Trovatore, 
La Traviata, La Forza del Destino en Rigoletto.  

 
Van de laatste ‘n enkele kanttekening. Rigoletto is ‘n opera gebaseerd 
op Victor Hugo’'s drama Le Roi s'Amuse. Over deze opera wordt verteld 
dat de Venetiaanse censuur Verdi dwong de naam Frans 1 te vervangen. 
Frans I was van Franse adel en koning van Corsica. Het ten tonele voe-
ren van soevereine vorsten was in die tijd verboden. Verschillende aan-
passingen volgden voordat het werk opgevoerd kon worden. Het stuk 
werd daardoor dramatischer en de muziek kwam op een hoger plan. Ri-
goletto was de eerste van drie opera's geschreven in deze kenmerkende 
stijl van Verdi en werd opgevolgd door Il Trovatore en La Traviata. De 
opera's markeren de "middelste periode" van Verdi's ontwikkeling als 
operacomponist. De première was in 1851 in het Teatro La Fenice in 
Venetië. De beroemde aria "La donna è mobile" werd op deze première 
voor het eerst uitgevoerd. Verdi had geweigerd om het stuk in te oefenen 
tijdens de repetities. Hij wilde voorkomen dat de melodie op elk straat-
orgel zou weerklinken voordat de opera zelf uitgevoerd was. De premiè-
re was een overdonderend succes. Na de première zei Verdi, dat hij 
waarschijnlijk nooit nog zo iets moois zou kunnen schrijven. De opera is 
nog steeds een vaste in het opera repertoire en één van Verdi's meester-
werken. Ook daarna verschenen er toch nog meesterwerken. Alleen al 
aan opera’s waren het er 28.       
                                     Bron; wikipedia bewerkt door awe  

    NA 10 JAAR OPNIEUW VERDI 
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Panis Angelicus vert. Brood van de engelen is de - 
vaak zelfstandig gezongen - voorlaatste strofe van de 
hymne Sacris solemniis, die in 1264, ter gelegenheid 
van de invoering van Sacramentsdag op last van 
Paus Urbanus IV werd geschreven door Thomas van 
Aquino. De hymne is veelvuldig op muziek gezet. 
Veruit de bekendste compositie van Panis angelicus 
is van Cesar Franck  uit 1872, voor tenor ,orgel, harp 
en cello. Vaak bedoelt men zelfs enkel deze compo-
sitie, wanneer men de titel noemt. De versie van Cé-
sar Franck is een evergreen geworden, die op het 

repertoire stond van  Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Andrea 
Bocelli en Roberto Alagna. Nu gaat het uitgevoerd worden in de bewer-
king van Ton Slegers voor het 12 koppige barok-orkest DuoDecima, 
sopraan Ginette Kals en Mannenkoor lambardi. Dit werk bevind zich in 
de repetitie map onder nummer F 7.1  Op 18 november zal de uitvoe-
ring zijn in de Josefkerk aan de Tolpost/Bakelsedijk.  Zie ook  pg 24 

PANIS ANGELICUS 

 
 
           Uitvaart  Frits Spierings 
 
          
 
 Er is geen groter verdriet dan zich in de dagen van ellende ,        
de tijden te herinneren toen men gelukkig was  
     Dante  
 



VERJAARDAGEN  
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Ad van Gool       
Bert Somers     
Ben Jacobs      
Hans Andriessen    
Harrie Swinkels   
Johan Doomernik    
Piet van Krieken(sen)  
Jacques Haagman   
Jan Manders    
Jef Noyen    
Wim Schoenmakers    
Piet v.d. Weele    
Piet Janssen     
Guus Broeckx (sen)     
Toon v.d Meulengraaf   
Lambert v.d. Reek    
Jack Bijsterveld    
Chris Kepser (sen)    
Cyril Holten     
Cor  van Eeden  
Theo Verhallen  
Piet Cornelissen    

  6 september  
  7 september 
  8 september  
11 september  
11 september  
12 september  
15 september  
17 september  
  7 oktober 
  7 oktober 
12 oktober  
15 oktober  
19 oktober 
25 oktober  
28 oktober  
28 oktober  
30 oktober  
31 oktober  
  2 november 
16 november  
22 november   
27 november  
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COMMISSIE’S/TAAKVERDELING 
Werkgroep Camillo  
Frits van Bussel 
Toon vd Meulengraaf 
Theo van Harsel 
Ine Noyen 
Cees Toemen 
 
Jubileumcommissie 
Hans van Dam 
Chris Hendriks 
Piet Janssen 
Wim van den Reek 
Theo Verhallen 
 
Kleding 
Albert de Bont 
 
Digitaliseren muziek 
Toon vd.  Meulen-
graaf 
 
Archivaris 
Jo Sneijders 
 

Geluidstechniek 
Lambert v.d. Reek 
 
Bibliothecaris 
Ad van Gool  
Hans Roosen 
Jack Bijsterveld 
 
Fotograaf 
Jan Dijstelbloem 
 
Web-master 
Peter van Bokhoven 
 
Spaarkascommissie 
Tiny van Lieshout 
Cees Toemen 
Theo Verhallen 
 
Tribune-commissie 
Jack Bijsterveld 
Theo van Ettro 
Toon Gruyters 
Ted Hooglugt 
Willy Verhorevoort 

Kas- controlecommissie       
Piet Cornelissen 
Jan Jacobs  
Henk Arts 
 
Feestcommissie 
Thieu van Aken  
Piet Cornelissen  
Theo van Harsel 
Wim van Hoof 
 
De Stem 
Anton Weterings 
Jan Zuidervaart 
Jack Bijsterveld  
 
Programma commissie 
Piet Janssen 
Loek van Poppel 
Ton Slegers 
Harrie Swinkels 
Tiny van de Zanden 
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Ombouw  aula Ter Aa College 
Helmond 2007 Carmina Burana  

Vraag niet wat  
Lambardi voor jou  
kan doen  maar 
wat kan jij voor  
Lambardi  doen?  
 
   
Op/ombouw  
City Hal  
Vrijdag 27 oktober  



Panis Angelicus een 11 eeuwse hymne. Onlosmakelijk verbonden aan 
deze hymne is César Franck. Deze componist werd geboren in Luik op 
10 december 1822. Franck is te noemen de leider van de Franse muziek 
aan het einde van de negentiende eeuw. Op twaalfjarige leeftijd had hij 
reeds het einddiploma behaald aan het Conservatorium van Luik. Ach-
ter deze resultaten stak niet alleen zijn vroegrijp talent, maar ook de ti-
rannieke ambitie van een zich miskend voelend kleinburgerlijke vader. 
Die organiseert meteen een concertreis, laat de knaap composities ma-
ken en voorspelen à la Liszt en besluit naar Parijs te verhuizen omdat 
het hun in België muzikaal te eng geworden was. Daar behaalde hij bin-
nen korte tijd eerste prijzen voor piano, orgel en fuga bij diverse toer-
nooien. In 1848 trouwt hij met een actrice en breekt met zijn va-
der, die voor hem een grandioze carrière als pianovirtuoos had uitge-
stippeld. Om de familie te kunnen onderhouden moet hij lessen geven 
aan de burgerjuffers van de Franse hoofdstad. Als dan de organistenpost 
aan de Ste.Clotilde vrijkomt, neemt hij die kans met beide handen gretig 
aan, temeer omdat men daar over een buitengewoon instrument be-
schikte. Hij wordt in 1872 aangesteld als orgelleraar aan het Conserva-
torium en van dan af leidt hij een uiterst geregeld leven: elke dag stond 
hij om half zes op, componeerde twee uur, om vervolgens op stap te 
gaan om de hele dag in Parijs les te geven. Bij zijn collega's was Franck 
niet erg geliefd: ze vonden hem te eenvoudig en te naïef. Wel werd hij 
op de handen gedragen door zijn leerlingen en trok hij volle kerken met 
zijn beroemde orgelimprovisaties. Slechts één keer tijdens zijn leven 
oogstte hij succes bij het grote publiek, met zijn strijkkwartet. De mees-
te werken werden niet erg enthousiast 
onthaald, vooral de nu beroemdste als 
"Les Béatitudes", en zijn "Symphonie 
en ré mineur". Hij sterft in de 
(geestelijke) bloei van zijn leven op 8 
november 1890 als laat gevolg van een 
eerder plaatsgevonden verkeersonge-
val. Hij werd aangereden door een Pa-
rijse autobus 1890.          
  Wikipedia-awe 

 CéSAR FRANCK  
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BAKERMAT ZINGEND HELMOND  
In de Josefkerk wordt op 18 november de Kaizer-of zogenaamde jubile-
um mis van Joseph Gruber uitgevoerd. Wat is feestelijker om het zestig 
jarig jubileum van lambardi hier met deze mis te onderstrepen? De Jo-
zefkerk van de gelijkmatige parochie, de bakermat van zingend Hel-
mond. Het fameuze kinderkerkkoor; de Josefzangertjes van Theo Dries-
sen stamt uit deze parochiekerk. Daar maakte we reeds eerder melding 
van in ons clubblad.  
Nu enkele historische feiten en wetenswaardigheden over het kerkge-
bouw. De kerk en de pastorie respectievelijk aan de Tolpost en aan de 
Bakelsedijk, staan beide op de rijksmonumentenlijst. Volgens de monu-
menteninventarisatie zijn beide gebouwen ontworpen door architect 
Wolter te Riele. De kerk zelf heeft, door de grote hoeveelheid rode bak-

steen, een gesloten karakter, de pastorie heeft een klassiek karakter.  
De pastorie kent elementen van neoclassicisme en traditionalisme. Door 
de vele ramen, de lichte verf op de kozijnen en de luiken, heeft de pasto-
rie een heel andere uitstraling dan de kerk. Dat is niet iets van nu. De 
foto, die kort na de bouw gemaakt is, laat dat ook al zien. De foto is 
goed te dateren, omdat de kerk nog zonder toren is. Om financiële rede-
nen werd in eerste instantie alleen het achterste deel van de kerk ge-
bouwd. Tussen 1927 en ‘31 werd het voorste stuk en de toren toege-
voegd. Daarom is het zicht op de kerk en pastorie op de foto heel anders 
dan nu.  Oorspronkelijk, was het niet de bedoeling om een pastorie te 
bouwen. De Sint Jozefkerk kwam te staan op de plaats waar tot dan de 
molen van Kampers had gestaan. Bij die molen was een losstaand mole-
naarshuis. Dit huis werd geschikt geacht als pastorie.  
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De kerk kwam echter te liggen in het verlengde van de as van de Hei-
straat, daardoor kwam het molenaarshuis in het gedrang.  
Toen op 19 augustus 1923 de kerk werd ingezegend hadden pastoor 
Van Leeuwen en kapelaan Verbunt nog geen eigen huis. Tijdelijk werd 
een huis gehuurd van woningbouwvereniging De Hoop. Met giften uit 
de parochie werden gelden bijeen gebracht om alsnog een pastorie te 
bouwen. Het ontwerp is van de Helmondse architect Lambert de Vries 
en gebouwd door aannemer Turlings. Deze gegevens zijn tegenstrijdig 
met die van de monumenteninventarisatie. In het archief van de Sint 
Jozefparochie m.b.t. de stukken over de bouw van de kerk en de pasto-
rie zitten veel prachtige bouwtekeningen. Dat is ook logisch, omdat de 
kerk niet uitgevoerd is volgens de eerste bouwplannen. Bij een ontwerp-
schets van Wolter te Riele staat inderdaad een kerk met een heel andere 
toren en een pastorie die wel lijkt op de huidige. De uiteindelijke bouw-
tekeningen van de pastorie zijn wel degelijk van Lambert de Vries. Mis-
schien geldt voor de pastorie wel dat de architect Lambert de Vries is, 
die zich heeft laten inspireren door de oorspronkelijke schetsen van 
Wolter te Riele.                         Bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. 
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 Dankbetuiging 
 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen willen iedereen 
van MK Lambardi bedanken voor hun blijken van medele-
ven bij het overlijden van ons mam, onze schoonmoeder, 
oma en overgrootmoeder  
 

Diny van den Reek-Heijmans. 
 
Speciaal woord van dank voor Camillo voor hun bijdrage 
bij het afscheid.  Mede door hun inbreng was er sprake 
van een waardig afscheid. 
Namens kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,  
 
Wim van den Reek      Helmond, 17 juli 2012 



FIETSTOCHT LAMBARDI 2012 
Op zondag 1 juli werd een fietstocht 
georganiseerd voor de leden van 
Lambardi en Camillo. De voorspel-
lingen voor het weer waren redelijk, 
ook de terras voorspelling was goed. 
Bij aanvang om 11.30 uur was ie-
dereen mooi op tijd en in opperste 
stemming.  
De groepen werden samengesteld en 
er kon gestart worden. Het was voor 

de deelnemers opletten, de opdracht een foto puzzeltocht tijdens de rit 
met 6 foto’s. De fietstocht ging over Suytkade langs het kanaal en een 
stukje industrieterrein richting Ommel vervolgens naar Asten met be-
stemming het Museum Klok en Peel. Het museum was een maand gele-
den heropend door onze koningin na een grondige renovatie. Het zag er 
fantastisch uit: een echte aanwinst voor Asten. Iedereen kreeg hier vol-
doende tijd om het klokken gedeelte te bekijken, ook de flora en fauna 
van de Peel was er te zien en ook nog de mooie tuin met allerlei interes-
sante, wetenswaardige en bezienswaardige hoekjes. De Lambardist  
Chris van Heeswijk, die er dagelijks groepen rondleid, deed zijn uiterste 
best om iedereen van Lambardi de bijzonderheden van de diverse muse-
um attracties te vertellen. Hij deed dit vol overgave en ontzettend snel. 
Bedankt Chris voor je medewerking. Ook de koffie en vla deden zich 
goed smaken het was  heerlijk toeven bij Klok & Peel Museum Asten. 
De tocht ging verder binnendoor naar Lierop, ook daar waren terrasjes 
genoeg waar goed gebruik van werd gemaakt. Voor sommigen van ons 
was het vervelend dat er rond half vier een flinke plensbui opstak, ande-
ren wisten zich onder een luifel droog te houden en genoten van een 
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De tocht ging verder terug naar Helmond via ‘t Eindje en Lungendonk 
over het kanaal naar sluis 8 en verder langs het kanaal naar West Ende. 
Vanwege het natte terras verhuisden we naar binnen, waar het een uur-
tje gezellig toeven was. De formulieren werden ingenomen en de pun-
ten geteld. Winnaar van de dag werd Martin van Rooij. Hij had de foto 
zoektocht compleet en foutloos, ook bij het Lambardisten raden een 
hoge score.  Prima gedaan Martin je hebt ook de wisseltrofee; het fiets-
je, voor een jaar verdiend. De tweede en de derde prijs viel op twee 
groepen die gezamenlijk de prijs mochten delen. De poedel- of pech-
prijs viel Berry Wijnen ten deel, hij kwam als laatste binnen, met de 
smoes dat hij voor de Lungendonksebrug bij het Eindhovenskanaal 
voor zes treinen heeft moeten wachten. Die houden we erin. Iedereen 
bedankt voor het slagen van deze fijne en gezellige dag. Namens de 
feestcommissie bestaande uit Wim van Hoof, Piet Cornelissen. Tjeu 
van Aken en Theo van Harsel                               P.C. 
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Ik ben geboren in Zesgehuchten op 15 april 1941 en 
na mij werden er nog ’n tweeling (broer en zus) en 
een broer geboren. Op de lagere school werd ik al 
snel bij het kinderkerkkoor ingelijfd en heb daar me-
nige kerkdiensten verzorgd. Na mijn lagere school 
naar de Mulo en ambachtsschool. Geslaagd als ma-
chine bankwerker. En toen aan het werk. Via Zwe-
gers landbouwmachinefabriek,  Philips machinefa-
briek en als laatst onderhoudsmonteur bij Peijnen-
burg koekfabriek had ik wel gemerkt dat dit het niet 
was voor mij. Mijn vader was in die fabriek chef van 

de bakkerij. Hij werd ziek en kort daarna stierf hij op 49 jarige leeftijd 
en ik was net 16 geworden. Mijn ouders, en na het overlijden dus mijn 
moeder hadden in die tijd Café-Restaurant-Feestzaal op Zesgehuchten 
en ik kwam via vaste klanten van ons uit Eindhoven, die bij ‘t Silveren 
Seepaerd in Eindhoven werkten als restaurantkelner, aan de praat over 
hun werk en ja dat zou ik ook wel willen gaan leren. En zo kwam ik daar 
terecht en heb daar de grond beginselen van het restaurantwerk, o.a. pre-
pareren en serveren aan tafel geleerd. Maar ik had geen rust in mijn lijf. 
Ik vertel aan mijn moeder dat ik wil gaan varen maar dat kwam niet im 
Frage. Maar het liet me niet los. Ik op mijn vrije dag op mijn Zündapp 
naar Amsterdam en naar de SMN kantoor op de Java kade. Er waren 
vacatures voor steward voor een wereldreis van 81 dagen op de ms. 
“Johan van Oldenbarnevelt”  (passagiersschip). 
Ik werd aangenomen en moest zorgen voor een Monsterboekje en moest 
gekeurd worden. Ik naar huis en dit aan mijn moeder verteld en haar de 
vraag gesteld of zij mij toestemming daarvoor wilde geven, want in die 
tijd moest je als minderjarige(21)
nog toestemming krijgen van je 
ouders. Na wat heen en weer ge-
praat kreeg ik die toestemming en 
ik naar de keuring en het monster-
boekje gehaald. En daar vertrok 
Cees, als Steward op die immens 
grote Johan van Oldenbarnevelt.  

Hernieuwde kennismaking: Cees Toemen  
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Ongeveer twee duizend mensen waarvan 1000 passagiers aan boord. Het 
was ook een reis met afscheid van de Kapitein, met in elke grote haven 
een geweldig afscheidsbuffet met genodigden uit die havenstad o.a. Port 
Said, Sidney, Wellington, Papeete(Tahitie) Miami etc.  
Nooit meer zulke buffetten gezien. Het waren telkens grote kunstwer-
ken. Geweldige reis mooi- en hard werken. Om kort te gaan na 70 dagen 

kwam via het scheepskrantje 
een vacature te staan voor een 
kapiteinssteward op een half 
vrachtpassagiersschip de 
Bangai. Dat leek me wat en ik 
vraag of ik aan kan monste-
ren. En ja ik in Miami, nog 
tien dagen te gaan van de 81 
dagen, van boord en met het 
vliegtuig naar New Orleans 

waar ik nog zeven dagen in hotel ging voordat de Bangai binnenliep. ’n 
Mooi schip nog maar twee jaar oud en met airco, dat had de Oldenbarne-
velt niet. Om nog korter te gaan, twee heel mooie  jaren op   de Java-
Pacific lijndienst en het noodlot slaat toe. De Bangai moet vanwege een 
grote onderhoudsbeurt naar Amsterdam in dok. En bij aankomst komt de 
Militaire Politie aan boord en vraagt of Cees Toemen en de Bakker wil-
len komen. Koffers pakken en meekomen wordt gezegd, we moeten in-
stappen en gaan naar Bussum waar we bij de kampcommandant komen 
en die zegt dat we vanaf dat moment in militaire dienst zijn. We waren 
allebei niet op komen dagen na de oproep voor dienst en dat was voor 
mij een half jaar te laat. Om maar weer kort te gaan via Bussum, Leiden 
en Oirschot in de Officiersmess en daar de dienst afgemaakt. In mijn 
dienst tijd leer ik Wilma mijn vrouw kennen, en zijn sinds 1961 samen 
waarvan 48 jaar getrouwd. Hebben twee dochters en twee zonen die het 
heel goed doen en acht heel lieve kleinkinderen, vier jongens en vier 
meisjes. Na mijn dienst ben ik als Restaurantkelner gaan werken in Ho-
tel de la Station in Roermond en later in Restaurant de Beurs in Hel-
mond.  Na een ongeluk kon ik niet meer werken in de Horeca , ik was 
33, en ben toen aan een omscholingscursus begonnen op de TH Eindho-
ven die drie jaar duurde en ben ik geslaagd voor Technisch Onderwijs 
assistent. Ik ben gaan werken op het Heerbeeck College in Best. Nu 
kreeg ik tijd om bij het koor te gaan. Mijn zwager Antoon Kusters heeft 
mij hiertoe aangespoord. Vele jaren te laat, want wat ik allemaal gemist 
had hoorde ik in de verhalen na de repetities.                                        28 



Ik ben bij Lambardi gekomen in 1978 als 100ste lid, verwelkoming zelfs 
door de toenmalige wethouder van cultuur de heer Van Alphen. Samen 
met mijn vrouw en bloemen op de foto en in het Helmonds dagblad. Een 
mooie reclame voor Mannenkoor Lambardi. In 1985 word ik door de 
voorzitter toen, dhr. Ham, gevraagd om in het bestuur te komen. Dat heb 
ik gedaan en na een paar bestuursvergaderingen werd ik gevraagd voor 
de post Penningmeester en heb na enige jaren, het Groot Kasboek met 
potlood en pen, omgezet in een Kasboek op de computer met het boek-
houdprogramma Multi Plan, wat na wat aanloopprobleempjes, toch wel 
wat makkelijker op en aftelde. Penningmeester ben ik 22 jaar geweest 
en heb in die tijd heel wat geld onder beheer gehad, waaronder die van 
vijf grote jubileum concerten en 5 jubileumreizen. Op dit moment ben ik 
donateur administrateur en probeer in alle verder voorkomende werk-
zaamheden binnen het bestuur en daarbuiten dienstbaar te zijn. Ik zing 
ook met veel plezier bij het gelegenheidskoor Camillo. Ik ben met mijn 
61ste jaar met de vut gegaan. Verder heb ik als grote hobby kamperen, 
toen de kinderen klein waren tot ongeveer 16-17 jaar, met de tent naar 
Oostenrijk, Italië, Frankrijk. Later met een Alpenkreutzer. Nu met ons 
tweetjes met de Caravan eerst een kleine  Biod  waarmee we zelfs een 
heel mooie reis door Turkije gemaakt hebben (zes weken) ook Tsjecho-
Slowakije en Polen.  
Op dit moment gaan we met een wat grotere Knaus wat langer weg en 
hebben dan Zuid en Zuidoost Spanje een aantal keer gedaan ook Frank-
rijk, en wel de Provence blijft voor ons de vakantieplek waar we graag 
verblijven. Ook hebben we genoten van de reizen met mijn zwager en 
vrouw en Sjaak en Tonny naar Spanje, Kreta, Noordoost Duitsland met 
o.a. Rügen. Ook gingen wij zo tussendoor wel met vliegtuig wat verder 
weg, naar Ghana en Ivoorkust waar onze schoonzoon en dochter met 
hun twee kinderen gewoond en gewerkt hebben. Zo en nu op naar ons 
60jarig Jubileumconcert. Veel succes met z’n allen. 
 
Cees Toemen . 

Strand van Rügen  Vinsobres buitengebied                   Woudloper Ghana                                           
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Receptie  
ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan  

van de vereniging  
 
  
 
 
Op zondag 18 november  

13.30 tot 15.00 uur 
 

Hotel West Ende 
Steenweg 1 5707 CD HELMOND 

 
Vrienden van Lambardi, sympathisanten, sponsoren, en 

trouwe concertgangers zijn van harte welkom.  
           
       Het bestuur 
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De term Gregoriaans is een verwijzing naar de 
kerkvader Gregorius de Grote (590-604) die een 
grote invloed zou hebben gehad op het ordenen van 
de toenmalige muziek in de kerkelijke liturgie. In 
ieder geval heeft hij tijdens zijn pontificaat richtlij-
nen opgesteld waaraan deze muziek behoorde te 
voldoen. Zijn rol als componist berust op een le-
gende. Gregorius wordt daarbij afgebeeld met een 
duif op zijn schouder -de Heilige Geest- deze zou 
hem de Gregoriaanse gezangen influisteren, terwijl 

andere geestelijken op de achtergrond de melodieën 
noteren.  
Vaak is aangenomen dat de liturgische gezangen in 
de vroege kerk zijn  ontstaan onder invloed van de 
tempelmuziek uit Jeruzalem of vanuit joodse gezan-
gen. Hoe het ook zij, deze kerkelijke muziek onder 
de noemer Gregoriaans heeft zich daarna verspreid 
over de kerken van Italië, Zuid-Frankrijk, Noord-
Afrika en Spanje. Van de 8e tot de 12e eeuw groeide 
Metz uit tot een van de belangrijkste muzikale scho-
len van Europa, samen met Sankt Gallen, Reims en 

Chartres. Na de revival van het katholicis-
me in de Zuidelijke Nederlanden eind 19e 
eeuw kwam het Gregoriaans hier opnieuw 
in zwang. Zo zijn tal van interpretaties ont-
staan met een specifiek geluid. Zo wordt in 
Taizé met korte bijbellezingen en met de 
gregoriaanse klanken rust en bezinning ge-
creëerd. In Solesmes ontwikkelden de mon-
niken het Gregoriaans verder in onze mo-

derne tijd. Deze vond navolging bij de Jozefzangertjes van de Jozefparo-
chie Helmond. 
Tijdens de dienst in de Jozefkerk op 18 november heeft de programma-
commissie een enkel gregoriaanse gezang in het program opgenomen. 
Een passend moment en plaats om als Mannenkoor Lambardi het grego-
riaanse geluid  eens te laten horen.                         awe 

GREGORIAANS OP 18 NOVEMBER 
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Je staat toch wel even raar te kijken als je 
tijdens de vakantie op Sicilië in Palermo 
ineens het theater van dezelfde Bellini, die 
Norma gecomponeerd heeft, voor je ziet. 
Goed, de staat waarin dit teatro verkeert, is 
niet alles meer, maar wij hebben in Hel-

mond helemaal niks meer en kunnen we altijd nog proberen of we in 
Palermo terecht kunnen.  Alleen zal gezien het waanzinnige verkeer en  
parkeren wel de nodige een probleem opleveren.  
Voor diegenen die moeite hebben om het opschrift goed te lezen, er 
staat  R.TEATRO BELLINI                                                          JZ 

BELLINI IN PALERMO  
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OOK WIJ ZIJN 60  

KLOKKEN & UURWERKEN  
TOINE DAELMANS  

 
 
-Erkend restaurateur op gebied van luid- 
  klokken torenuurwerken en carillons. 
-InNederland 600 grotere en kleinere 
  installaties verzorgd. 
-Tevens opdrachten uitgevoerd in Noord– 
  Zuid-Amerika, Europa en Afrikaanse landen. 
-Jarenlange ervaring opgedaan bij wereld 
  bekende oudste klokkengieterij in Nederland.
   
Toine Daelmans  
Wevestraat 30   
5708 AG   Helmond (Stiphout)    
tel:  (0031) (0)492 545577 info@daelmans.com   
w.daelmans.com  34 

  



Afwezigheid  melden bij  
1e Tenoren   Cees v.d. Jagt       0492-548052 
      Wim Schoemaker      0492-552761 
2e Tenoren   Thieu van Aken             040- 2435720/0643000499 
Baritons       Lambert v.d. Reek      0492-546243 
Bassen    Jo Sneijders       0492-543850 
 
 

Voor boekingen gelegenheidskoor Camillo 
Camillo    fritsvanbussel@chello.nl       0492-547426 
                                                                                  
 
Secretariaat   Peter van Bokhoven      0492-511064 
    petervanbokhoven@hotmail.com 
 
Penningmeester     Chris Hendriks               0492-512042/0644513551 
    Banknummer 47.45.40.715 
    Ing nummer  10.85.685 
 
Dirigent       Ton Slegers                     040-2853381  
2e dirigent     Frans Martens 
Dirigent Camillo    Ine Noyen  

BESTUUR 
 
Voorzitter                Wim van den Reek      
Secretaris                 Peter van Bokhoven            
Penningmeester       Chris Hendriks                 
Vice-voorzitter        Piet Janssen                           
Bibliothecaris          Ad van Gool   
Hoofdcontactman    Martin van Rooij                      
Donateurs                Cees Toemen     
 
 

www.mannenkoor-lambardi.nl    

CONTACTMANNEN  
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Advertentie  

 Vane druk  
 
  drukwerk 

Opmerkelijke Opmerkingen  
 
 
Een valse noot zingen is onbelangrijk,  maar zingen 
zonder passie is onvergeeflijk. 
  
   Ludwig van Beethoven 
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